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Economie (22) 

 

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek je als 
eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Als ondernemer wil je vaak sneller ontwikkelen dan de gemeentelijke organen toelaten. 

Bedrijven willen veelal uitbreiden, maar er is niks mogelijk. Er zou beter bekeken moeten worden 
hoe dit op eigen terrein zou kunnen. 

De digitale bereikbaarheid voor recreatieve bedrijven is niet goed genoeg. Het behoort tot de 
basisfaciliteiten die aangeboden moeten worden.  

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je gooit 
hiermee dus ook geld weg.  

De regio Arnhem zou zich meer kunnen richten op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die 
groen en duurzaam gerelateerd zijn. 

De samenhang tussen ecologische veerkracht en sociale veerkracht ontbreekt. Er is een waaier aan 
producten, maar het komt nu niet in de (lokale) dorpen terecht. De gemeente zou hier beleid over 
moeten hebben. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is onvoldoende 
'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

Een mooie toevoeging op het nieuwe fietspad in de Havikerwaard is het toevoegen van Ellecom als 
rustplaats. Dit zou gunstig zijn voor de ondernemers in het dorp. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de weg. 

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg zou 
verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook stimulerend werken 
voor de ondernemers in het dorp. 

Het aantrekken van toeristen naar het dorp (Rheden) zou een bron van extra omzet kunnen zijn, 
maar het dorp heeft niets te bieden. 

Het is jammer dat de gemeente weinig interesse heeft in de haven. 

Het is lastig om een recreatiebedrijf te ontwikkelen of te innoveren door alle gemeentelijke 
‘rompslomp’. Een voorbeeld is de bouw van een ondergrondse Canadese hut. 

Het krijgen van ontwikkelruimte is lastig voor grote bedrijven. 

Het zou goed zijn als er kleine creatieve bedrijfjes zouden komen langs het Apeldoorns Kanaal, die 
komen voor de plek. Deze kunnen aangetrokken worden door onze groene gemeente en de groene 
plek. Oude bedrijfslocaties zouden kansen kunnen bieden voor deze nieuwe bedrijfjes. 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat zou goed 
zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

In 2030 is het buitengebied van Rheden een overloopgebied van het economisch kerngebied (de 
Randstad). Wat moet Rheden dan zijn? 



Ondernemers vinden dat toeristen te snel vertrekken en te weinig besteden. De bewoners vinden dit 
niet. Hier ligt een spanningsveld met verschillende belangen. 

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een industriebestemming. 
Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd om de agrariërs te behouden. Dit 
heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het beeld van het buitengebied dat zo het best 
behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 

Waar kansen liggen worden ze niet altijd benut, terwijl ondernemers hier meer baat bij kunnen 
hebben (bijvoorbeeld met arrangementen). Zo bestaat er een Veluwse stroomtrein en een boottocht 
over de IJssel, maar mensen die hier gebruik van maken komen niet langs de ondernemers. In dit 
geval is er geen tijd vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het overstappen.  

 

 

Ontwikkelruimte (37) 

 

Als de gemeente wat meer betrokken zou zijn bij de ontwikkelingen die spelen, zou het makkelijker 
zijn om dingen geregeld te krijgen. In de beleidsvorming zit het wel, maar de uitvoering verloopt heel 
stroperig. Dit zou dus versneld moeten worden.  

Als ondernemer wil je vaak sneller ontwikkelen dan de gemeentelijke organen toelaten. 

Bedrijven willen veelal uitbreiden, maar er is niks mogelijk. Er zou beter bekeken moeten worden 
hoe dit op eigen terrein zou kunnen. 

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een paardenfokkerij 
te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd meegewerkt. 

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je gooit 
hiermee dus ook geld weg.  

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een voorstel 
voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen ontwikkelen en die 
krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo het gebruik 
in de winter of het najaar meer te stimuleren. 

De gemeente zou een faciliterende rol moeten hebben door kennis bij te dragen bij ontwikkeling van 
initiatieven. 

De gemeente zou meer lef moeten hebben en zou een sterk punt moeten maken: er is genoeg 
ruimte voor plekken waar zorgfuncties ontwikkeld kunnen worden. 

Door de manier waarop we omgaan met regels (regels vertragen de processen) kan er niet snel 
genoeg gereageerd worden op nieuwe ontwikkelingen.  

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel moeilijk 
om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen als je geen 
locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 



Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te hakken en 
investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet altijd duidelijk wie er 
verantwoordelijk is voor de kosten. 

Er heerst onder ondernemers een gemis aan betrokkenheid en kennis van ambtenaren. De 
gemeente zou zelf meer betrokken moeten zijn in plaats van alles uit te besteden aan derden, zodat 
de gemeente beter weet wat er speelt. 

Er is aan het begin van een ontwikkeltraject geen duidelijkheid of je tot een oplossing kunt komen en 
er is aan het begin geen duidelijkheid of het traject een kans van slagen heeft. Er is meer openheid 
gewenst en processen zouden sneller moeten gaan. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de weg. 

Er liggen zeker kansen voor ontwikkelingen in de recreatieve sector. Het toeristisch 
ontwikkelingsplan heeft de belofte in zich om iets aan te zwengelen. Toch duurt het lang iets voor 
elkaar te krijgen. De gemeente zou een stabiele lijn moeten trekken in haar beleid voor het 
veranderende toeristische landschap op de langere termijn. 

Er moet meer ruimte komen voor innovatie, initiatieven en ondernemers. 

Er staan zoveel regels in het bestemmingsplan, waardoor een aanvraag niet soepel kan verlopen. Een 
wijziging binnen het bestemmingsplan heeft bij een bepaalde aanvraag ongeveer 2 jaar geduurd. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed gaat 
zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan meer 
gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei gemeentelijke 
procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de overheid (Rijkswaterstaat). 

Gemeente en bewoners kunnen bepaalde initiatieven toejuichen, maar lopen soms vast in hun eigen 
regelgeving, waardoor experimenten niet gedragen worden. Hiermee jaag je mensen juist in het 
harnas. 

Herbestemmen van leegstaand karakteristiek vastgoed is een opgave op zich. Dit komt door 
verschillende aspecten; zoals de kwetsbare omgeving, de monumentale waarde, de politieke 
gevoeligheid en de financiële haalbaarbeid. De verschillende beleidsregels en wetgeving maken het 
er niet makkelijker op. Je beweegt uiteindelijk met de ruimte die je hebt en dus hoe meer regels, hoe 
kleiner de bewegingsruimte en hoe complexer de opgave. Moeten we dan niet als gemeente zorgen 
voor zo min mogelijk regels/beleid en juist maatwerk inzetten om de herbestemmingsopgave zoveel 
mogelijk een kans van slagen te geven? 

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige paardenhouders 
of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk om bedrijfsmatige 
aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het is lastig om een recreatiebedrijf te ontwikkelen of te innoveren door alle gemeentelijke 
‘rompslomp’. Een voorbeeld is de bouw van een ondergrondse Canadese hut. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel regels aan 
vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van stieren verkopen aan 
restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het krijgen van ontwikkelruimte is lastig voor grote bedrijven. 

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de organisatie 
bijna onmogelijk. 



Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat vind ik 
lang. 

Ondernemers zouden meer inzicht willen hebben in hoe verschillende overheden dingen op elkaar 
afstemmen, dit is nu vaak onduidelijk. 

Op het landgoed Overhagen zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bij elke stap is de gemeente 
nodig voor het aanvragen van een vergunning en dit belemmert de voortgang. 

Overal in de gemeente staan hekken, maar bij mij moeten ze weg. Voor ieder hekwerk dat ik moet 
verzetten, moet ik naar de gemeente. Voor het aanleggen van groenwallen (voor het tegenhouden 
van de wind), moet ik een vergunning aanvragen. Dit geldt voor alles wat ik wil op mijn bedrijf en 
maakt de bedrijfsvoering moeilijk. 

Soms moet je accepteren dat iets wat je wil organiseren niet altijd georganiseerd kan worden.  

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit maakt 
ondernemen moeilijk.  

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de gronden 
en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan (vervallen) panden 
te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk gebied. 

Wat is de rol van de cultuurhistorische commissie in de nieuwe omgevingsvisie? 
Voor elke stap is een monumentenvergunning nodig en de cultuurhistorische commissie zit daar ook 
nog tussen. De boel mag niet op slot als het aan ons ligt. Je moet mee met de tijd. 

We moeten oppassen met nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf, zodat we elkaar niet in de weg 
gaan zitten. 

 

Voorzieningen (21) 

Het uitbreiden van voorzieningen; is er meer vraag naar voorzieningen of juist niet? 

 

Als je een winkel of een andere publiekstrekkende voorziening in het landelijk gebied hebt mag je 
alleen ‘bij de laatste keuze’ een bord plaatsen. Dat maakt het lastiger om mensen naar je winkel te 
trekken, je zou al eerder wat willen plaatsen. 

De bekendheid van het gebied is nu niet goed genoeg. Zelfs (of juist) voor de bewoners is het al 
onduidelijk wanneer bijvoorbeeld de stoomtrein rijdt of het pontje vaart, omdat niet duidelijk is of en 
waar die informatie beschikbaar is.  

De digitale bereikbaarheid voor ondernemers in het buitengebied is niet goed (zoals glasvezel). De 
buitengebieden in de gemeente Rheden zijn nu niet aangesloten op glasvezel. Dit geldt overigens ook 
nog voor een aantal dorpskernen en de bedrijventerreinen. 

De gemeente zou meer lef moeten hebben en zou een sterk punt moeten maken: er is genoeg 
ruimte voor plekken waar zorgfuncties ontwikkeld kunnen worden. 

De haven van Rhedendorp is prachtig, maar is niet goed toegankelijk en wordt niet gebruikt door 
toeristen. Het is een unieke plek en dat soort plekken moeten we willen gebruiken. 

De parkeerdruk aan de randen is groot door de vele autobezoekers. Er liggen kansen om bezoekers 
te trekken via het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door station Rheden ‘Station Nationaal Park 
Veluwezoom Rheden’ te noemen. Hiermee profileer je het gebied ook beter. 

Er is geen traditie om seizoensproducten te verkopen. 



Er is vooral veel ‘oude’ activiteit, het zou leuk zijn om meer jong publiek te trekken. Bijvoorbeeld met 
activiteiten op het vlak van outdoor, zoals een klimpark met funroutes. Een frisse, moderne aanpak 
met bijpassende initiatieven en activiteiten zou goed zijn. 

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg zou 
verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook stimulerend werken 
voor de ondernemers in het dorp. 

Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de verblijfsplekken (overnachten). Het aanbod als 
totaal is wel goed, maar het wordt niet goed benut. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan meer 
gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei gemeentelijke 
procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de overheid (Rijkswaterstaat). 

Het aantrekken van toeristen naar het dorp (Rheden) zou een bron van extra omzet kunnen zijn, 
maar het dorp heeft niets te bieden. 

Het huidige beleid denkt vanuit publieke voorzieningen, maar niet vanuit een ‘vanzelfsprekende 
infrastructuur’ die er al is, zoals ontmoetingsplekken. 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat zou goed 
zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 

Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het pontje vaart 
maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer bij betrekken? Idee: 
skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat vind ik 
lang. 

Mensen komen vaak maar voor één doel, maar het zou interessant zijn om te kijken of je ze nog aan 
andere dingen kunt verbinden. Bijvoorbeeld wandelen en horeca, of winkelen. 

Ondernemers vinden dat toeristen te snel vertrekken en te weinig besteden. De bewoners vinden dit 
niet. Hier ligt een spanningsveld met verschillende belangen. 

Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de plekken 
bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter kunnen. 

Waar kansen liggen worden ze niet altijd benut, terwijl ondernemers hier meer baat bij kunnen 
hebben (bijvoorbeeld met arrangementen). Zo bestaat er een Veluwse stroomtrein en een boottocht 
over de IJssel, maar mensen die hier gebruik van maken komen niet langs de ondernemers. In dit 
geval is er geen tijd vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het overstappen.  

We moeten oppassen met nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf, zodat we elkaar niet in de weg 
gaan zitten. 
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